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TEMA DE DEBAT: LA CRÍTICA D’ART
UN RELAT À LA MANIÈRE DE DIDEROT
SOBRE LA CRÍTICA D’ART
// XAVIER BASSAS
....................................................
Passejant l’altre dia per Salou, ens explica Antonio Salcedo
que una senyora (qui?) li va preguntar: «Què és un crític
d’art?»… Quina pregunta… Com es pot explicar a una
persona que no freqüenta el món de l’art què és un crític
d’art? És una situació ben curiosa, però li pot passar a
tothom: jo em vaig trobar cara a cara amb un nen, a la piscina municipal de Prats de Lluçanès, ja fa uns anys, que em
va preguntar: «Què és l’art?» just quan anava a capbussarme en un dia assolellat... De fet, ara que hi penso, les dues
preguntes semblen complementàries, com si el nen de la
piscina fos fill de la senyora de Salou... En el món de l’art,
hem d’estar preparats per a tot i en qualsevol moment.
Amb un cel blau i la sang encara bullint pels resultats
de les eleccions, que van ocupar part de les nostres converses, ens trobem a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.
Data: 28 de setembre de 2015. Organitzat per Assumpta
Rosés i ben acompanyats per Àlvar Calvet i Jordi Martorell,
que s’encarreguen diligentment de preparar la sala i acollir-nos, l’escena és prou coneguda: una taula, cinc ampolles d’aigua, una gravadora i un extens guió de preguntes
sobre la crítica d’art que el mateix Antonio Salcedo anirà
plantejant rigorosament als quatre convidats: Montse Badia, Joan M. Minguet, Francesc Parramon i jo mateix. Ja
tenim el lloc, el guió i els personatges, tot preparat per a
un relat...
La primera en respondre és Montse Badia, crítica d’art,
codirectora de l’A*DESK i comissària amb una bona trajectòria d’exposicions nacionals i internacionals. Tots tenim al cap la seva recent exposició al MACBA: «La realitat
invocable».
MB: Tradicionalment, el crític és un mediador, un pont
entre l’obra i el públic. Ara bé, és una definició que s’ha

ampliat molt amb el temps, perquè el sistema de l’art ha
canviat, s’ha fet més complex. Actualment, el crític segueix funcionant com a mediador, però també pot ser un
intel·lectual actiu i, llavors, la crítica pot encabir més coses: no només l’obra, sinó també el context. La crítica es
pot considerar, doncs, com a pensament crític.
(L’anàlisi sembla molt clara i encertada, ja tenim una
primera definició que ens serveix per començar a treballar.
Joan M. Minguet Batllori, professor a la UAB d’Història de
l’Art i de Cinema, i ben conegut president de l’Associació
Catalana de Crítics d’Art, s’arromanga la camisa i respon
en aquesta mateixa direcció.)
....................................................

Actualment, el crític segueix funcionant
com a mediador, però també pot ser un
intel·lectual actiu i, llavors, la crítica pot
encabir més coses: no només l’obra,
sinó també el context.
....................................................
JMM: Venim de l’art com a ofici i, després, com a expressió de l’artista a l’època romàntica. D’altra banda, ser crític
és, ja des del món grec, l’essència de l’humanisme: has de
tenir un esperit crític amb el món que t’envolta. La crítica
és, efectivament, mediació, però sobretot l’elaboració d’un
discurs. A partir d’una opinió, d’un raonament, construeixes un discurs. A l’ensenyament tradicional de l’art, s’ha
dit que l’obra és autàrquica, com si el sentit de l’obra ens
arribés tal i com l’artista el va pensar. Però sabem que
això és fals: l’obra viu a través de les interpretacions i dels
discursos que li han anat atorgant.
(També afirma, breument, que tothom és crític d’art i
que l’opinió és el primeríssim esglaó de la crítica. Sospito
que Antonio Salcedo no hi està d’acord... hi tornarà més
endavant. Pren llavors la paraula Francesc Parramon, professor en aquesta mateixa Escola d’Art i Disseny de Tarragona, i bon coneixedor dels artistes del territori.)
FP: Estic d’acord sobre l’evolució de l’art, s’ha fet més com-
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plex... Ara ja no ens atansem a l’art recercant l’originalitat,
la vàlua estètica, etc. Per tant, sembla que la tradicional
figura del crític –com aquell que jutja què és original i valuós– queda força desproveïda.
JMM: Sí, la idea de «judici» s’ha perdut... El crític d’art
no ha de posar més o menys estrelletes d’una pel·lícula,
com a la revista Fotogrames. La resolució judicial sobre si
és bo o dolent s’ha perdut. Del que es tracta és de crear
discursos. Quan Diderot o Baudelaire escrivien una crítica,
o quan els crítics de cinema puntuen, no et fan saber més
coses sobre la peça, sinó sobre ells mateixos. En canvi,
podríem dir que la «nova crítica» –posem des de la revista
October fins ara– col·loca la peça enmig d’un debat. Així
és com la peça esdevé la font del discurs, i no el crític.
(Antonio Salcedo assenyala que, en aquest cas, cal un
crític format que elabori un discurs i que no és llavors qualsevol persona del carrer que doni la seva opinió... Quina
formació ha de tenir, per tant, un crític?)
JMM: Preciso el que deia abans: tothom té opinió sobre
una obra, sobre una pel·lícula, i aquest és el primer esglaó
de la crítica. Ara bé, no tothom sap elaborar un discurs...
MB: El crític ha d’estar format no només en art, sinó també
en altres àmbits: sociologia, filosofia, política, economia,
etc. En tots aquells camps en què els artistes estan treballant actualment. Perquè tant els artistes com els crítics
s’interessen pel moment present, i el nostre present està
fet de moltes disciplines. Així doncs, el crític ha de tenir al
cap la referència de la Història de l’art, però no és l’única.
JMM: Fins fa poc, la crítica era formalista: que si els triangles de composició de Rafael, etc. En el llibre Psicoanàlisi
i cinema, en canvi, Christian Metz deia una cosa sobre la
crítica de cinema que es pot aplicar a la crítica d’art: «El
crític ha de ser economista, filòsof (afegeix altres disciplines que ara no recordo), i si sap coses d’història del
cinema, millor.» El crític d’ara, com més coneixements té,
millor. I com que no tots tenim els mateixos coneixements,
enriquirem el discurs des de diferents punts de vista.
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FP: Avui en dia, les pràctiques de molts artistes són,
efectivament, pràctiques d’antropòleg, de sociòleg...
Abans, els impressionistes podien ser intel·lectuals,
però les seves pràctiques no estaven vinculades a
la sociologia; per tant, els coneixements de sociologia i antropologia del crític ara són molt rellevants.
(S’esmenta la distinció i, alhora, la necessària coordinació,
entre crítica d’art i el bon periodisme cultural: el treball de
Teresa Sesé, Montse Frisach, Maria Palau, Roberta Bosco, etc. Però seguim amb el debat... A més del temps,
la calor també ens colla, a la sala. Àlvar porta un ventilador. Gràcies! No sé si funciona gaire bé, però cal una
mica d’aire. Potser si obrim la porta i les finestres entrarà
«corrent» de fora...)
AS: Els corrents crítics nord-americans o francesos són
necessaris per a qualsevol pensament crític sobre l’art.
Per exemple, la revista October s’ha de conèixer perquè
establia una espècie de dictadura. El pes dels textos que
escrivia Rosalind Krauss era molt important...
MB: França i els Estats Units van guanyar importància
perquè van començar no només a fer crítica, sinó també a
pensar des de molt aviat la pròpia crítica. I ho van fer des
de l’àmbit acadèmic.
JMM: El que caracteritza sortosament la cultura contemporània és la «mosaic culture», com diu Abraham Moles. Ara
sabem parcel·les de coneixement, però hi ha vasos comunicants, tot s’expandeix: no cal anar a llegir Rosalind Krauss
a la revista October, perquè el que hi deia m’ha arribat per
altres vies. Aquest és el costat maco de la globalització...
(Recordo que aquest tema relliga amb l’anterior debat de l’Artiga núm. 25, sobre la relació entre el panorama internacional i el local, sobre els mecanismes i les
estratègies per internacionalitzar allò propi... ¿També
caldria que les institucions donessin suport a la internacionalització de la crítica local, com deia Oriol Fontdevila
sobre el suport als artistes per part de les institucions?
Mancarien, en aquest cas, premis i beques de recerca.)

JMM: I sobre la nostra tradició crítica... Home, és força
llastimosa! I això que jo he estudiat Sebastià Gasch, un crític extraordinari. Però no tenia mètode. Durant els quaranta
anys de franquisme, els crítics no tenien accés a l’exterior.
MB: Sí, però també és cert que portem molt malament el
redescobriment del nostre llegat: Gasch, Alexandre Cirici –
de qui parlàvem al dinar–, Manel Clot –que és dels anys 80
i 90 i que s’ha recuperat gràcies a l’exposició de la Capella–,
etc. El problema és que artistes nascuts als anys 80 no coneixen Manel Clot. D’això, en som tots responsables, perquè no fem el traspàs de coneixement entre generacions.
....................................................

....................................................
JMM: És veritat, no hi ha llibres que recullin els textos
d’aquests crítics. També hi havia José Luis Brea, per
exemple, que va obrir molts camps. I molts artistes, de fet,
no es poden entendre sense la col·laboració i el discurs fet
pels crítics.
AS: Brea sí que té un cos teòric, una formulació, un
plantejament, de vegades nihilista i una mica críptic. Però va morir i gairebé no se’n parla. Insisteixo,
d’altra banda, que el pes de la crítica que algú feia sobre un artista abans era molt gran: Calvo Serraller amb
Barceló, per exemple, o la polèmica entre Victòria
Combalía i el jove Jaume Plensa... S’ha perdut aquest
pes del crític en la valoració d’una obra, d’un artista?

JMM: Paco Calvo és l’exemple més perniciós d’aquesta
pràctica. Ara el crític ja no té aquesta incidència, perquè
el sistema artístic ha canviat. Sobre això, hi ha una obra
d’Antoni Muntadas que assenyala quins són els agents
artístics d’una època. I ara segur que serien uns altres
agents. De totes maneres, jo celebro que el crític hagi perdut aquest pes.
(Cerco diligentment l’obra esmentada: es tracta de
Between the Frames: The Forum d’Antoni Muntadas, adquirida pel MACBA el 2010.)
AS: I llavors, com a agents culturals, quina relació hi ha
entre el comissari i el crític? Gairebé tots els crítics fan
de comissaris. Són dues formes de pràctica artística?
FP: D’entrada, l’estil d’una crítica pot ser artístic.
MB: A més, els àmbits d’actuació d’un crític s’han diversificat: l’escriptura, una exposició, un catàleg, un blog...
XB: El comissariat i la crítica d’art són «suplement originari»
de l’obra, com diria Derrida. És a dir: l’obra ja sempre implica, necessàriament, el comissariat i el discurs crític. La
contaminació entre aquestes pràctiques avui és essencial.
Antoni Salcedo ja va mirant el rellotge. Vol acabar recomanant un web de crítica d’art que ens ha deixat a tots parats:
universes-in-universe.org. Gràcies! I també vol preguntantnos, com a conclusió, quin sentit té finalment fer crítica d’art...
Però deixarem que els lectors treguin les seves pròpies conclusions a partir d’aquest relat. Segur que no trobaran en
aquestes pàgines tot el que busquen, com tampoc haurem
respost totalment a aquella senyora de Salou que preguntava: «Què és la crítica d’art?», ni tampoc a aquell nen que
preguntava: «Què és l’art?». El pensament crític és sempre
inacabat, infinititzador... Són gairebé les set i ja no fa tanta
calor, ha baixat el sol, però el cel segueix tot blau, lluminós,
potser més clar, fins i tot, que abans de començar el debat.
....................................................
Antoni Muntadas, Between the Frames: The Forum. Fotografia: MACBA; Debat a l’Escola d’Art i Disseny de la
Diputació a Tarragona. Fotografies: Artiga.

Tortosa. 1978
....................................................
jordicastellsprunyonosa.blogspot.com
....................................................
imatge: vimeo.com/86980631

CREACIÓ: JORDI CASTELLS PRUÑONOSA
En la meva obra he intentat buscar i comprendre l’essència de l’ésser humà. Aquest substrat es troba bàsicament en la part
reptiliana del nostre cervell i provoca que, encara que exteriorment haguem evolucionat (tecnologia), en el fons patim els
mateixos sentiments i les mateixes emocions que els nostres antecessors més llunyans.
Aquesta peça pertany a la sèrie «A l’oficina» en la qual s’intenta mostrar que els «més afortunats» passen la major part del
temps al lloc del treball. Cal destacar que el món no és governat per la gent, sinó des d’oficines en què les persones no són
més que engranatges de producció.

EL FINAL DE LA CRISI 001. 2014
....................................................
Rascat damunt melamina. 70 x 100 cm

EXPOSICIONS
EL PODER I L’ÚS DE LA IMATGE
I LA PARAULA
// ANTONIO SALCEDO
....................................................
Miquel Garcia. «Lateralitat creuada». Museu d’Art Modern de
Tarragona. Del 9 de juliol al 30 d’agost de 2015. dipta.cat/mamt
....................................................
Què passa quan veiem un pal sense bandera? No té gaire
sentit, ja que el sentit el dóna precisament la bandera. Darrerament hem vist com en algunes poblacions de l’Estat
espanyol s’ha generat polèmica, de vegades de caràcter
polític, per aquest fet, per tenir un pal al qual no s’ha afegit el seu component simbòlic. És el que ens preguntem
quan veiem les imatges que Miquel Garcia Membrado ens
presenta dins d’un capítol de la seva exposició «Lateralitat
creuada» al Museu d’Art Modern de Tarragona.
L’artista treballa amb imatges de moments significatius
de la història recent, tretes d’Internet. Les manipula i recontextualitza, i en canvia, en modifica i en transgredeix
el missatge original. Treballa amb documents visuals que,
en el seu origen, ja podrien haver estat «retocats», però
que són els que hem vist a través dels mitjans de comunicació. En la sèrie que ha anomenat «Flaggeds» (marcats)
veiem diferents imatges: soldats aixecant o clavant un pal de
bandera, que ja no és tal, sinó una vara, perquè la bandera
ha desaparegut, i amb ella el poder que atorga el símbol,
amb la qual cosa es desvirtua completament l’acció.
Podem dir que aquesta és la idea al voltant de la qual
s’articula la mostra. Quin és l’ús que es fa de les imatges?,
quin és el discurs visual o verbal que l’espectador rep?, què
hi ha de veritat en tot això?, què hi ha de ficció? La manipulació de fotografies no és una novetat, ni un fet que hagi
nascut amb la digitalització de les imatges, pensem que
un dels exemples més coneguts, és l’anomenat fotoestalinisme; els retocs i canvis de les fotografies oficials van
ser constants entre 1924 i 1937. També és cert que, durant molt de temps, es creia que la imatge fotogràfica era
sinònim de realitat, és a dir, era la veritat. «Ho he vist en una
fotografia» era una frase acceptada per reafirmar el que es
deia. Les obres que tenim en aquesta mostra són un bon
exemple de com es pot alterar aquesta suposada veritat.
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D’igual manera, si analitzem els discursos dels polítics,
podem veure la multiplicitat de sentits que pot tenir una
mateixa paraula. És el que l’artista ens presenta en el seu
vídeo Democracy, un vídeo construït amb fragments de
discursos de polítics d’Amèrica Llatina i de l’Estat Espanyol:
Augusto Pinochet, Mariano Rajoy, Fidel Castro, Joan Carles I, José Pepe Mujica, Enrique Peña Nieto, Rafael Correa, Michelle Bachelet, Cristina Fernández, Hugo Chaves, José Luis Rodríguez Zapatero i José María Aznar.
Només cal pensar en la ideologia de cadascun d’aquests
polítics per adonar-nos del sentit que poden donar a
aquesta paraula. «Democràcia», «pàtria» i «territori» són
termes que amb freqüència escoltem en els seus discursos. Això forma part de la perversió del llenguatge. A més,
hem de tenir en compte que, depenent de les condicions
històriques, es poden fer servir d’una manera o altra; una
determinada paraula pot prendre diferents significats o
pot buidar-se de contingut.
....................................................

També és cert que, durant molt de
temps, es creia que la imatge fotogràfica era sinònim de realitat, és a dir,
era la veritat.
....................................................
53 revoluciones és l’obra amb la qual Miquel Garcia va
guanyar el 37è premi Julio Antonio d’Escultura a la biennal que organitza el Museu. L’artista utilitza un disc de
vinil amb el famós discurs de Fidel Castro: «Declaració
de l’Havana», girant a 53 revolucions, que són els anys
que han passat des de llavors. Tal com assenyala l’artista
aquesta obra és una reflexió sobre el lideratge polític i la
caducitat de les seves formes amb el pas del temps.
L’obra està composta per un tocadiscos portàtil –que
eren tan comuns en els anys 60 i 70, un element que ens
retrotrau en el temps–, a la paret tenim la portada i la contraportada del vinil i, a més, sentim la veu «intervinguda»
de Fidel Castro amb un so metàl·lic. Ens preguntem què
ha passat des de llavors amb un dels mites de la nostra
història recent. Què queda de tot el que s’ha escrit al seu
voltant, quina relació hi ha entre abans i ara. Molts interrogants, que l’obra ens planteja.

El mensaje del rey és una fotocòpia d’una imatge amb
36 capes de carbonet, que es corresponen amb els 36
anys que han passat d’ençà que es va fer la foto. Podríem
dir que aquí se subverteix l’ordre. Tenim una imatge gairebé cerimonial, cortesana, amb els personatges ubicats en
els seus respectius llocs, personatges que en no veure els
seus rostres passen a ser anònims, gairebé una caricatura de si mateixos, amb la qual el caràcter inicial es perd, el
missatge es trastoca i ens remet a preguntar-nos de nou
sobre el sentit de l’escena.
Per acabar, comentem que el títol de la mostra l’ha
pres d’un trastorn neurofisiològic que té a veure amb la dificultat de concentració , comprensió, lectura, etc., i que el
fa servir per reflexionar sobre com els espectadors rebem
els diferents missatges visuals i verbals a través dels mitjans de comunicació.
....................................................
Vistes de l’exposició. Fotografies: MAMT.
....................................................
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«TRANSMISSIONS».
8 PROJECTES ARTÍSTICS EN CONTEXT
AL CAMP DE TARRAGONA
// MÀRIUS DOMINGO
....................................................
Tinglado 2. Port de Tarragona
Del 18 de juny al 23 d’agost de 2015
....................................................
L’Associació Cultural Künstainer de Tarragona va guanyar la
convocatòria de projectes de mediació del Teler de Llum /
Centre d’Art de Tarragona amb el projecte «Transmissions»,
que va seleccionar, previ concurs, quatre artistes el mes de
setembre del 2014 i quatre més el gener del 2015. Es tracta
d’un seguit de residències artístiques al Camp de Tarragona que són realitzades per artistes del mateix territori; així,
segons expliquen els responsables de la iniciativa: «Transmissions» esdevé un laboratori on repensar el paper de l’art
en la societat. Entén les pràctiques artístiques com a eina o
dispositiu capaç d’incidir de manera activa en el context social.» Els projectes seleccionats en les dues convocatòries
de «Transmissions» (2014 i 2015) van finalitzar amb aquesta exposició i, a finals d’any, està prevista l’exhibició d’un
documental que recollirà els processos d’execució.
Els projectes tenen com a punt central la participació
de diferents col·lectius que aporten una visió de la realitat
molt condicionada per les aspiracions prèvies i pels desitjos
compartits amb l’artista. Totes les peces basen la seva força en un component espacial molt potent, de manera que el
lloc determina radicalment el resultat obtingut, de manera
que els participants podrien ser –un cop determinada la
ubicació— intercanviables.
En «Terra Promesa», centrada en un grup heterogeni de
residents estrangers del barri de Sant Salvador, un dels que
compten amb major percentatge d’immigrants de Tarragona, Unai Reglero confronta els conceptes utòpics en què es
basaven les aspiracions originals d’aquestes persones amb
la realitat que han trobat aquí: «futur, somnis, diners, casa,
salut, seguretat i treball». Imatges poètiques que contraposen els somnis amb la violència de la realitat i del dia a dia.
Jordi Llort Figuerola amb «Diàleg als terrats» va proposar
a un col·lectiu de veïns del barri de Parc Riuclar possible-

ment una de les intervencions més poètiques i trencadores,
que respon a la pregunta: «Què tenim sobre els nostres
caps?» L’artista, amb un treball col·laborador, va consensuar les paraules que es pintarien als terrats dels edificis,
d’uns 280 metres quadrats, i va executar els treballs amb
alumnes de l’institut de secundària proper al barri; es va
aconseguir la implicació dels veïns que van començar a tenir una percepció nova sobre aquest espai poc utilitzat.
....................................................

Els projectes tenen com a punt central
la participació de diferents col·lectius
que aporten una visió de la realitat molt
condicionada per les aspiracions prèvies
i pels desitjos compartits amb l’artista.
....................................................
Ro Caminal amb «Moi, un noir» fa un homenatge a la
pel·lícula homònima del cineasta i antropòleg francès Jean
Rouch (París, 1917 – Níger, 2004). Com en el film de Rouch,
ens explica la vida d’un grup de nois senegalesos de Tarragona i Salou, però canvia radicalment l’enfoc de manera
que el réalisateur omniscient que era Rouch és substituït
per una visió coral dels protagonistes que prenen decisions
sobre el guió i l’execució, a la vegada que la directora (Ro
Caminal) participa en un diàleg horitzontal amb els nois que
decideixen com volen explicar la seva vida, introduint motius de reflexió nous a mesura que el metratge avança.
Raquel Friera se centra en el col·lectiu d’aturats per elaborar la sèrie de tres capítols «En vies d’extinció» on analitza
la precarietat de les relacions laborals. El primer d’aquests
capítols porta per títol «La selva laboral» i s’hi posa de manifest la precarietat de l’actual «mercat de treball», dominat
per un excés mai vist d’oferta de mà d’obra i una escassíssima demanda dels sectors productius, cosa que deteriora
les condicions de treball i el dilema al qual estan sotmesos
els demandants de feina, sovint sotmesos a pressions personals i familiars, per tal d’agafar llocs de treball que en
altres condicions rebutjarien.
Amb la col·laboració de diferents col·lectius i associacions de veïns, Sergi Quiñonero proposa en «Atenció: La
Móra» una reflexió sobre el medi ambient i l’ocupació del territori. Un projecte que pretenia conscienciar els ciutadans

de la situació en què es troben algunes platges i alguns
boscos de la ciutat de Tarragona.
La construcció de la identitat del barri del Serrallo centra el treball d’Alba Rodríguez Núñez. Una reformulació
d’identitats en què la inclusió i l’exclusió, la pertinença o no
a un lloc espai pot variar en funció de l’origen de les persones o el treball que realitzen –en aquest cas, la vinculació
amb la pesca–, però també de la seva edat. L’artista posa
de manifest la complexitat de les relacions que conformen
l’entramat social del barri.
L’obra de Pau López sorprèn per la seva originalitat, des
del títol –que és una declaració d’intencions: «Pero yo ya no
soy yo, ni mi casa es mi casa: El Càmping»–, a l’execució del
projecte basat en «comunitats de caravanes que esdevenen
col·lectius autoconstruïts efímers i formes de vida subversiva a la ciutat». Un treball que qüestiona les relacions interpersonals i el temps de descans com a estil de vida utòpic.
També hi ha una exploració de la infantesa i l’adolescència
de l’artista, vinculades amb aquest model de vacances.
Esperança Cobo i Lluc Queralt han realitzat un treball
col·laborador amb els interns del Centre Penitenciari de Tarragona. A partir d’un taller de fotografia amb els interns es
produeix una reflexió sobre els límits entre l’espai interior
de les persones (extens, privat, on habiten els somnis) i
l’exterior (reduït i delimitat, públic, real).
Com a conclusió final podem dir que «Transmissions»
com a eix temàtic és coherent i encertat. Potser he trobat a
faltar un cert component teòric i conceptual a l’hora de «repensar el paper de l’art en la societat», una fita ambiciosa
que s’hauria vist enriquida amb un treball de síntesi inicial
per part dels organitzadors o una reflexió que articulés les
diferents propostes seleccionades que tenen l’aparença de
peces juxtaposades i funcionen bé de manera aïllada, però
podrien aportar més al conjunt. Una segona objecció: hauria estat interessant comptar amb artistes d’altres localitats. Potser la quantia de la convocatòria –2.000 € per projecte– no convida a moltes alegries, però és suficient per
atraure artistes de les Terres de l’Ebre, Lleida o Barcelona.
....................................................
Sergi Quiñonero, Atenció: La Móra; Unai Reglero, Terra
Promesa.

DESTACATS

PATRÍCIA CARLES, MÀRIUS DOMINGO I ASSUMPTA ROSÉS
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JUAN CARLOS LOZANO. «CITA EN LUZ»
....................................................
The Grey Square. Tarragona.
Del 4 al 30 de setembre de 2015. thegreysquare.org
....................................................
Crisi dels refugiats. Ens ve a la memòria la fotografia del
petit Aylan Kurdi de 3 anys, ofegat a la platja. Imprescindible la mostra de Juan Carlos Lozano a The Grey
Square: un full de paper per a cada persona ofegada en
el mediterrani quan intentava arribar a les costes europees. L’horitzó com a frontera i el mar com a mirall. Juan
Carlos Lozano, que treballa els conceptes de manera
despullada, sense concessions, és el que més m’agrada.
Ens fa pensar sobre com vivim aquí (amb els nostres
llibres de Proust, etc.) mentre altres es juguen la vida en
viatges per a la supervivència, s’ofeguen en el mar gelat
o s’asfixien en camions hermèticament tancats. MD

TALLERS OBERTS PART ALTA
....................................................
Tarragona. 4, 5 i 6 de setembre de 2015. tallers03.org
....................................................
A Tarragona podríem dir que la temporada artística comença el setembre, quan bona part dels artistes i creadors de la Part Alta de la ciutat obren els seus estudis
i tallers al públic. Els organitzadors han establert cinc
recorreguts temàtics que agrupen l’obra de 44 artistes:
territori i paisatge, ciutat i patrimoni, cartografies interiors, accionisme, el producte i el seu procés. S’ha realitzat, també, un projecte de col·laboració entre 7 artistes
i 6 alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, que
també ha participat en la creació del catàleg amb el suport
dels estudiants de grau d’Història de l’Art de la URV, que
han elaborat la majoria de ressenyes dels artistes, així
com diferents activitats didàctiques. MD

JOAN PATON. «RES PUBLICA»
....................................................
Acció dins el projecte «Monuments». Teler de Llum. Aparcament de la platja del Miracle. Tarragona. De l’1 al 31
d’agost de 2015. eltelerdellum.tarragona.cat
....................................................
Joan Paton ha escenificat un recordatori de la metàfora
de la caverna de Plató i alhora dels diàlegs en què recorda
el seu mestre Sòcrates. Ho ha fet en una cova artificial, un
aparcament, penjant unes banderoles on reprodueix els
personatges suggerits per pedres amb formes semblants
a cares expressives, confrontades en un intens debat.
Sota les cares, s’hi reprodueixen fragments escrits del
«Diàleg» de La República. Sempre costa animar el públic
a la lectura dels clàssics, però, de moment, la instal·lació
va aconseguir transformar l’espai, que es veia com una
cova molt més humanitzada. AR

CATARINA BOTELHO.
«ZONA DE ORDENACIÓN ABIERTA»
....................................................
Galeria silvestre. Tarragona. Del 6 de juny al 15 de juliol
de 2015. galeriasilvestre.com
....................................................
Una imatge molt personal de la solitud i de l’anonimat, de
la representació de les múltiples capes que conformen
una ciutat i, per tant, dels seus habitants. Res és casual o
potser ho és tot, en aquesta col·lecció de fotografies. La
lisboeta Catarina Botelho explora el que tenim davant i no
veiem, el que no és cinematogràfic ni trobareu a les guies
de les ciutats. La mateixa sensació que vam experimentar
quan érem petits i ens van ensenyar el motor del cotxe que
cada dia feia servir el nostre pare; una mirada a allò que fa
funcionar les coses i que fins aquell moment havia quedat
oculta i que ara es revela com a element fonamental de la
nostra vida. MD
....................................................

JOSEP CAÑAS.
«RETROSPECTIVA (1905-2001)»
....................................................
Museu de la Vida Rural. Espluga de Francolí. Del 31
de juliol al 27 de setembre de 2015. museuvidarural.com
....................................................
Una retrospectiva de l’obra de l’escultor Josep Cañas, autor del monument als castellers de Vilafranca del Penedès
i del Vendrell, i del monument a la sardana de Barcelona, entre d’altres. L’exposició se centra en les obres de
tema indigenista que l’escultor va fer arran dels viatges a
Mèxic durant els anys 40 i 50, considerada la seva època
més fructífera i rellevant i amb la qual va aconseguir el
reconeixement internacional. L’obra de Cañas s’inicia amb
peces de caràcter senzill i de petites dimensions com La
veremadora, present a l’exposició, i evoluciona cap a la
monumentalitat amb obres com Als castellers (Vilafranca
del Penedès, 1963), A la sardana (Montjuïc, Barcelona,
1965) i Carmen Amaya (Montjuïc, Barcelona, 1966). PC

DAVID MAYO. 23è PREMI TELAX
....................................................
Galeria Antoni Pinyol. Reus. Del 12 de juny al 9 de juliol
de 2015. antonipinyol.com
....................................................
TELAX ha presentat 13 artistes seleccionats per un jurat en el qual, a més del galerista, han participat Ramon
Sicart, Albert Macaya, Marta Magrinyà i Rosa Torres. El
guanyador ha estat David Mayo (Sevilla, 1979), llicenciat
en Belles Arts, pintor i fotògraf. Ha convençut el jurat amb
l’obra Harm (dany o mal). La imatge no és del tot figurativa ni abstracta, té un caràcter narratiu i surrealista. Juga
amb la similitud fonètica entre «harm» i «arm» (braç). Ens
pot recordar un garrot o element violent, el tractament
simplificat i colorista del qual es contradiu amb el seu valor negatiu. David Mayo diu d’ell mateix: «La meva és una
pintura de racons ocults i perills latents... Solc explorar temes arquetípics com el conflicte entre el bé i el mal.» AR
....................................................
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MIQUEL PLANAS. «PAISATGES»
....................................................
Sala El Portal del Pardo. El Vendrell. Del 28 d’agost
al 26 de setembre de 2015. elvendrell.net
....................................................
«Paisatges» recull gran part del treball realitzat per Miquel Planas al llarg del 2013 durant l’estada artística que va realitzar a
la ciutat xinesa de Jingdezhen, al Ceramic Institute. Una estada
que va comportar un apropament a les tècniques, als procediments i als materials propis de l’indret i que va donar lloc a un
conjunt de més de cinquanta dibuixos i de trenta-cinc peces
de porcellana realitzades a l’institut de ceràmica i cuites als
forns públics de la mateixa ciutat. El procés de treball iniciat a
Jingdezhen segueix una temàtica anterior relacionada amb el
paisatge que l’artista ja havia iniciat a Mallorca, Essaouira i Llemotges: la lectura personal de paisatges i territoris diferents,
constituïts per realitats i característiques diverses. PC

FERRAN FREIXA.
«FOTOGRAFIA, 1973-2013»
....................................................
Tinglado 1. Port de Tarragona.
Del 10 de setembre a l’11 d’octubre de 2015
....................................................
L’encant i l’elegància que Milan Kundera troba en el gest que
una senyora d’una certa edat fa amb la mà quan saluda –La
immortalitat, Destino, 1990– és el que Ferran Freixa (Barcelona,
1950) reflecteix en el seu treball, un gest que dura un instant i
ens informa del pas del temps i de la petjada que deixa en els
objectes, en els edificis, en els carrers. Fotografies majoritàriament en blanc i negre, amb un component documental que ens
parla de ciutats i pobles que conserven el seu encant i, a la
seva manera, són elegants. L’enyor, la melancolia, la solitud dels
espais buits... com si la imatge d’un racó oblidat ens fes pensar
en la vella senyora que conserva intacte part del seu glamur. MD

JORDI ABELLÓ. «MACHINES»
..................................................
Museu d’Art de Cerdanyola.
Del 12 de juny al 31 d’agost de 2015.
jordiabello.com
....................................................
A les mans de Jordi Abelló les màquines adquireixen aparença
humana, amb punts de contacte amb els rostres mortificats de
Francis Bacon. Màquines apocalíptiques que ens controlen, que
ens ajuden a viure i fan possible la nostra existència, però també
màquines que conserven un alè del seu creador, un record grotesc de l’esperit que les va idear, com si el doctor Frankenstein
ens estigués esperant a la cuina de casa. A la mostra hem pogut veure el cicle «Machines» al complet i 3 vídeos creats per a
l’ocasió. S’ha realitzat, com a tancament de l’exposició, un llibre
d’artista que reprodueix una selecció dels 2.500 dibuixos i pintures realitzats. MD

DAVID MOCHA. BONAVISTA
....................................................
Ediciones Anómalas, 2015.
edicionesanomalas.com
....................................................
El projecte «Bonavista» pren ara forma de llibre amb
Ediciones Anómalas. El fotògraf David Mocha posa el
focus al barri tarragoní de Bonavista per reflexionar
sobre els processos de construcció, transformació,
percepció i representació del territori, i proposa noves
referències en la lectura del paisatge contemporani.
Mocha presenta una sèrie d’imatges en què la diversitat és present, on l’experiència de les persones dóna
forma al territori. Imatges que parlen d’històries de vides, de cultures i de llocs comuns que s’han generat en
un espai on el camp, les carreteres i la indústria petroquímica configuren un paisatge complex i heterogeni.
El projecte «Bonavista» va ser un dels guanyadors del
19è FotoPres La Caixa. PC

VÍCTOR DE MIUTÁN.
HABEMUS FACEBOOK
....................................................
LDC Editorial, 2015.
lediablecreations.com/obras/habemus-facebook
....................................................
«El dia 13 de març de 2013, a les 20.15 hores, la televisió anunciava el nom del nou Papa. En el moment
que el reporter va dir que seria el primer Papa de la
història amb aquest nom, una pregunta va aparèixer al
meu cap: Li devia haver fet algú ja una fanpage a Facebook?» Així comença el llibre i l’aventura de l’artista
Víctor De Miután, que va aconseguir en poques hores
10.000 «M’agrada» i durant mesos centenars de comentaris de tota mena. Una reflexió sobre la identitat
virtual, la fe i la capacitat humana a l’hora de projectar
il·lusions i esperances. MD

OUROBORO.
CÓDICE PARA UN HILO CIRCULAR
....................................................
Carlos Albalá, Ignasi López, Juanan Requena, David
Flores, Gerard Boyer, Marcos Isabel i Pilar Barrionuevo.
Bsidebooks, 2014.
bsidebooks.bigcartel.com/product/ouroboro
....................................................
Es tracta d’un llibre amb fotografies i textos que recull
el treball realitzat pels autors en el taller residència La
Fragua Artist Residency (Belalcázar, Còrdova) el 2013,
i els quatre mesos posteriors de treball col·laborador.
El llibre es va editar a finals del 2014 i s’ha presentat aquests dies a Tarragona de la mà d’un dels seus
autors: Gerard Boyer (l’Ametlla de Mar, 1974). És un
llibre construït a partir de dinàmiques compartides
d’experiència grupal a la recerca de topografies emocionals, individuals i comunes, associades a l’entorn
territorial on s’ha gestat el projecte. MD

....................................................

EXPOSICIONS
ANTON ROCA.
«DELLA DINÀMICA DELL’ESPANSIONE»
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
Contemporanea Cesena. ex Piagio. Cesena. Itàlia. Maig
de 2015. facebook.com/anton.roca.98.
....................................................
No sé si l’ha influït el fet de viure a Itàlia o si ja li ve d’abans,
però la manera de treballar d’aquest artista d’Alcover,
nascut a Reus el 1960, fa pensar en la globalitat de l’art
renaixentista. Anton Roca no és un home orquestra com
alguns artistes del Renaixement, sinó un creador a qui li
agrada col·laborar amb arquitectes, enginyers, especialistes en materials, fotògrafs o informàtics. És clar que
gaudeix amb la coordinació d’un equip interdisciplinari.
En diferents treballs s’ha servit de la fotografia, el vídeo,
la informàtica, l’escultura, les instal·lacions, les accions
o la pintura. Al nucli del concepte hi ha l’observació
d’experiències o de processos propers i una reflexió aplicada a l’acció productiva.
Ara ens ha fet conèixer un ambiciós treball de pintura
destinat a una casa particular. Són 18 panells de tauler
MDF (total 13 x 2,70 m), treballats per les dues cares, dels
quals tres murals fixos i 15 plafons mòbils amb funció de
portes d’estances, d’armaris o de serveis, que configuraran un gran espai central i part dels espais adjacents d’un
habitatge. El moviment hi té un paper primordial perquè
les portes s’obriran i es tancaran, s’han d’acoblar al mur i
configurar visions canviants; els espectadors es mouran
en el natural deambular de la vida quotidiana i el tema
que suggereix la pintura també té a veure amb l’acció: el
gir i la dinàmica d’un cercle que recorre i mesura l’espai.
A primer cop d’ull veiem una successió d’arcs, dibuixats
amb un traç gestual, orgànic i natural. Segments de circumferències i línies, no del tot rectes, que es llegeixen
com el rastre d’un moviment espontani. En una segona
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mirada, revisant el procés, veiem que darrere aquest gest
expressiu i lliure hi ha el càlcul acurat de les proporcions,
la distribució, el disseny dels cercles i una estructura basada en un estricte pla geomètric.
El procediment pictòric és una modalitat d’estucat
a partir de reserves, fet amb pols de marbre, pigments
i coles que donen textura natural i acabat resistent.
....................................................

En diferents treballs s’ha servit de la
fotografia, el vídeo, la informàtica,
l’escultura, les instal·lacions, les accions o la pintura. Al nucli del concepte hi ha l’observació d’experiències o
processos propers i una reflexió aplicada a l’acció productiva.
....................................................

Situats en funció de la composició, uns elements agafa
dors s’integren al disseny i al relleu. El color es limita a un
fons negre terrós amb una línia blanca a l’espai central
i, al contrari, un espai blanc amb una línia fosca al dors
d’alguns plafons.
Fem atenció a la importància de l’encàrrec que ha motivat aquest treball, el paper que tenen en la realització els
usuaris, mecenes, clients o col·leccionistes, com els podem
anomenar. Anton Roca en diu «i committenti». Algú a qui
s’ha de convèncer que la previsualització mental de l’artista
serà una realitat compartida, a qui cal oferir confiança sobre
un projecte que entrarà al seu hàbitat i, per això, se li ha de
permetre que segueixi i opini sobre el procés.
El 24 de maig es va exposar tot el treball acabat en un
gran magatzem, en part voltat de parets de vidre, de manera que es podien veure les dues cares dels plafons. Un pas
previ al muntatge definitiu, on haurà de manar la privacitat.
Completava la presentació una petita exposició titulada «Quatre taules = trenta anys de recerca». Amb
informació sobre tres treballs: «Movart», Valls, 1985;
«Lineal Spazio», Bolonya, 1996; i l’actual «Dinamica de
l’Espanzione», Cesena, 2015. Tres comeses amb punts
en comú, treballs que tenen un fil de continuïtat, una línia
de recerca on destaca la reflexió sobre el moviment.
Relacionada amb el primer treball evocat («Movart»),
podem recordar l’obra Swal (1989), guanyadora del X
Saló Baix Camp i, actualment, al fons del Museu de Reus,
composta d’objectes i materials (bicicleta, ventilador,
transformador, terra, aigua, focus, etc.) que podien haver
format part d’accions anteriors i que, en una nova ordenació, materialitzen una metàfora dels elements primordials:
aigua, terra, aire i foc, així com del potencial, anunciat i
inevitable moviment.
....................................................
Fotografies: Lorenzo. Edició: Renato Lucchi.
....................................................
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«MÉS DE BIGAS I MÉS DE LUNA»
// JOSÉ CARLOS SUÁREZ
....................................................
Museu de Pintura Contemporània Can Framis. Barcelona.
Del 14 de setembre al 20 de desembre de 2015.
....................................................
Le silence, c’est la meilleure production qu’on puisse faire,
parce qu’il se propage: on ne le signe pas et tout le monde
en profite. Et on sait ce que c’est, un silence: il existe et il
se propage plus vite que la lumière électrique...
Marcel Duchamp
Juan José Bigas Luna (Barcelona, 1946) va ser molt més
que un cineasta, d’aquí el títol d’aquesta exposició. Va ser,
perquè ens va deixar el 5 d’abril del 2013, però la seva
obra i la seva personalitat perduraran en el temps. Perquè,
com va deixar escrit Manrique: «aunque la vida perdió /
dejónos harto consuelo / su memòria».
Bigas va iniciar el seu camí artístic a la Barcelona dels
anys 70, quan la ciutat «era una festa», parafrasejant Hemingway. Immers en la moguda barcelonina d’aquesta
dècada, els seus primers passos els va donar en l’àmbit
de l’interiorisme i el disseny industrial i va arribar a obtenir
un Delta d’Or ADI/FAD 1970 per un armari transportable, dissenyat conjuntament amb Coll, Trías, Canellas i
Riart (amb Riart, de fet, va crear el 1968, Gris, una botiga
d’objectes d’ús domèstic i estudi d’interiorisme). De fet,
les seves primeres exposicions, cap al 1973, van tenir
lloc als dos espais emblemàtics amb relació al disseny a
Barcelona: l’Escola Eina i la Sala Vinçon.
No va ser fins a mitjan dècada, quan va orientar els
seus interessos cap al mitjà cinematogràfic; va començar
realitzant alguns treballs en petit format, fins que el 1976
va presentar el seu primer llargmetratge: Tatuatge, adaptació d’una novel·la de Manuel Vázquez Montalbán, que
va col·laborar en el guió i va representar la primera aparició del seu personatge Pepe Carvalho a la pantalla. Caldria esperar dos anys més perquè arribés Bilbao (1978),
una de les obres mestres del cinema espanyol de la dècada. Després van venir: Caniche (1979), Reborn –Renéixer– (1981), Lola (1985) i, finalment, Angoixa (1986), una
memorable i singular cinta que evidencia el Bigas Luna
més experimental i avantguardista. Després d’un impàs

de quatre anys, en els quals es va dedicar a la pintura,
arribem a la dècada dels anys 90, en la qual realitza la
seva trilogia ibèrica: Jamón, jamón (1992), Golden Balls
(1993) i La teta i la lluna (1994), que li representen el
reconeixement internacional, en obtenir el Lleó de Plata al
millor director i l’Osella d’Or al millor guió del Festival de
Venècia, així com el Premi Especial del Jurat del Festival
de Sant Sebastià. Per aquesta trilogia va col·laborar pel
guió amb la publicista i destacada poeta visual, Cuca Canals, amb qui repetiria a La cambrera del Titanic (1997) i
Volavérunt (1999). Després arribarien altres produccions,
amb més o menys fortuna, fins arribar al 2010 quan realitza la seva última pel·lícula: Di Di Hollywood. Però aleshores ja estaven establertes les claus del seu cinema, en les
quals el sexe (femení, fonamentalment) i l’alimentació es
converteixen en els eixos, quasi obsessius, des dels quals
abordar les seves transgressions.
....................................................

Aleshores ja estaven establertes
les claus del seu cinema, en les
quals el sexe (femení, fonamentalment) i l’alimentació es converteixen en els eixos, quasi obsessius,
des dels quals abordar les seves
transgressions.
....................................................
Aquests mateixos temes estaran presents en les seves creacions plàstiques, en les quals l’element femení
és ocupat pels elements terra i aigua, protagonistes d’un
discurs fortament emmarcat en el context de la naturalesa, en tant que principi creador i organitzador de tot
el que existeix, a la qual reconeixia com la seva millor
col·laboradora. Li agradava agafar paper i plasmar-hi
la seva visió del món, utilitzant tots els mitjans, tots els
recursos i totes les tècniques que li servissin per fer-ho,
com a experimentador incansable i eclèctic que era. Enamorat de l’objecte (no exempt d’un cert fetitxisme) i de la
paraula –el logos– («al principi existia la paraula» Joan
1:1-2), ambdós s’erigien en els grans protagonistes de la
seva obra plàstica. Una obra, també la cinematogràfica,
en la qual podem detectar una influència significativa, la
de Marcel Duchamp. No és en va que la seva primera exposició, la de 1973, portés per títol «Marcel Duchamp» i la
realitzés a Cadaqués, una població que el mestre va visitar

amb freqüència. Ell li va ensenyar el camí, un camí que
ja mai abandonaria. Vaig tenir el plaer de compartir amb
ell sol, calçots i confidències sobre la sentida admiració
mútua per Duchamp, de qui em va enviar unes cassets
amb les gravacions de Le silence; va ser a Vespella de
Gaià durant les jornades que el malaguanyat artista Rafael
Bartolozzi organitzava sobre poesia visual, molt a prop de
la Riera de Gaià on Bigas vivia i on el 2013 va morir.
Salomó, població que, com les dues anteriors, pertany
al Tarragonès, fou l’escollida per instal·lar-hi el seu estudi,
juntament amb el pintor italià Paolo Maggis. Un rabeig de
pau que li va permetre un contacte directe amb la naturalesa. Des d’allí impulsarien el seu projecte «Bioners»,
un intent de fusionar art i vida. Al costat de l’estudi va
construir un hort els productes del qual comercialitzava a
Pa, vi i xocolata, una botiga de productes ecològics que va
muntar a Torredembarra.
Estem davant d’un artista polièdric les diferents cares
del qual formen part d’un tot; un artista que ha gaudit amb
totes les formes d’expressió: des de pintura al cinema,
passant pel teatre i la instal·lació. Encara recordo la seva
memorable posada en escena en la impressionant Nau de
Sagunt de les Comedias bárbaras de Valle-Inclán, amb motiu de la clausura de la Biennal de València del 2003, o la
videoinstal·lació Gaudir-Nouvelle que va realitzar el 2005
amb motiu de la inauguració de l’espai multifuncional de
La Fàbrica Moritz a Barcelona, on confrontava Jean Nouvel
amb Antoni Gaudí, com a autors dels dos edificis més emblemàtics de la ciutat: la Torre Agbar i la Sagrada Família.
En l’exposició de Can Framis, es reuneixen, agrupats
en sèries, alguns dels seus molts treballs, en els quals
dibuix, pintura, collage, manipulació de diapositives, vídeo
i fins i tot conceptes –com passa amb «Guions, pedres i
lones», en el qual el «temps» és reivindicat com a configurador de l’obra d’art, com ja ho va fer Marcel Duchamp en
el seu Grand Verre–, ens ofereixen la imatge d’un Bigas
Luna no tan conegut.
Per acabar m’agradaria dir-li que descansi en pau! Nosaltres, els que et vam conèixer, no t’oblidem i, de tant en
tant, ens retrobem quan revisitem la teva obra, sempre viva.
....................................................
Óscar Fernández Orengo. Retrats de cineastes del cinema
espanyol. Fotografia cedida per José Carlos Suárez; Obra
plàstica de l’exposició. Fotografia: Fundació Vila Casas.

MIRADA EXTERIOR		
LA CAIXA DE RESSONÀNCIA
O LA BIENNAL DE L’HAVANA
// VIRGINIA ROY
....................................................
XII Bienal de La Habana. Cuba. Del 22 de maig al 22
de juny de 2015. bienalhabana.cult.cu
....................................................
La Biennal de l’Havana celebra els seus 30 anys
d’existència, i just arriba a un punt d’inflexió des d’on
plantejar-se la seva particularitat i el seu esdevenir.
Si bé comparteix amb la resta de biennals internacionals la formalització d’una megaexposició, se’n diferencia per comptar amb un pressupost limitat i abordar,
segons el seu director Jorge Fernández, «la trama del
seu context».
Aquesta edició, «Entre la idea y la experiencia», proposa reflexionar sobre els antagonismes entre la idea que
tenim de la vida i l’art, i l’experiència que suscita. En concret, aposta per la ciutat i l’espai públic com a ens viu, i les
intervencions deslocalitzades en diversos barris.
La majoria dels artistes provenen del que el seu director anomena Tercer Món, però en les últimes edicions
han augmentat els artistes nord-americans i europeus,
com per exemple This is Exchange de Tino Shegal, performance en la qual ofereix diners a canvi de l’opinió sobre
economia de mercat, al Centro Wilfredo Lam.
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Si bé la biennal opera com a plataforma de llançament
i visibilitat d’artistes, una caixa de ressonància, segons Nicolas Bourriaud; recentment s’ha promogut un intercanvi
generacional entre artistes joves i creadors consagrats.
D’aquest moment d’inflexió parla Levi Orta al Pavellón
de Cuba amb Capital=Cultur, basada en l’enunciat marxista de cultura igual a capital. La peça és una bossa de
valors entre inversors i artistes entorn els negocis privats
que es creen al voltant de la cultura.
....................................................

Aquesta edició, «Entre la idea y la
experiencia», proposa reflexionar
sobre els antagonismes entre la
idea que tenim de la vida i l’art, i
l’experiència que suscita.
....................................................
A partir de l’arquitectura i els seus usos, la mexicana
Sandra Calvo presenta una instal·lació sobre el solar de
l’Havana i la construcció física, però també social, que representen aquests espais. I els espanyols Llobet i Pons
presenten Multibasket al Museo Orgánico Romerillo. I més
espai públic: la mostra «Detrás del muro», un projecte
d’intervencions artístiques a l’escullera, se suma per segona vegada a la biennal.
En una fàbrica de bicicletes abandonada, l’encertada
exposició «Montañas con una esquina rota», presenta

intervencions site specifics que dialoguen i recontextualitzen l’espai físic i intangible de les ruïnes urbanes
havaneres.
A la vegada, diversos artistes cubans obren els seus
estudis, com el recentment adquirit pels Carpinteros o
la iniciativa Artist x Artist de Carlos Garaicoa, que porta 10 anys fent-se a Madrid i, per primera vegada, trasllada aquest «Open Studio» a l’Havana, amb exposició
col·lectiva i plataforma de residències d’artistes.
Cal destacar, també, la mostra de Wilfredo Prieto i la
rigorosa retrospectiva de Gustavo Pérez Monzón al Museo
Nacional de Bellas Artes. Tània Bruguera, a uns metres
del museu, a casa seva, llegia Els orígens del totalitarisme
de Hanna Arendt, una lectura col·lectiva, com a crítica a la
seva situació de retinguda a l’illa.
En un moment de transformació politicoeconòmica del
país, s’haurà de veure com influeix en la biennal i quin és
el futur que li augura en aquesta transició. Aquests dies, ja
s’albiraven autobusos de col·leccionistes nord-americans
àvids de noves adquisicions. Caldrà esperar.
....................................................
Gabriel Kuri, Aire, a l’exposició «Montañas con una esquina
rota». Fàbrica de bicicletes Argüelles, Biennal de l’Havana.
Fotografia: Roberto Ruiz.
....................................................

		
HANGAR BICOCCA. UNA PLANTA
DE (DE)CONSTRUCCIÓ D’AUTOMÒBILS
// CÈLIA DEL DIEGO
....................................................
Damián Ortega. «Casino». Hangar Bicocca.
Milà. Del 5 de juny al 8 de novembre de 2015.
hangarbicocca.org
....................................................
El passat mes de setembre esclatava l’escàndol de Volkswagen per la manipulació de les dades d’emissions contaminants en els seus vehicles dièsel. Però l’empresa no
ha estat sempre notícia per despropòsits com aquest, sinó
més aviat per l’encert de produir models que han esdevingut referents en matèria de disseny i autèntiques icones de
la modernitat, com és el cas de la Transporter o el Beetle. Aquest és precisament el protagonista de «The Beetle
Trilogy», el corpus de projectes més destacat de Damián
Ortega que s’inscriu a la perfecció amb el passat industrial
de l’Hangar Bicocca, un espai d’art contemporani fundat
per Pirelli a la seva antiga seu al barri perifèric de Milà.
Una instal·lació, el registre d’una acció i una pel·lícula
conformen la triple proposta que sintetitza el treball de
l’artista. La fragmentació, la transformació de la matèria, la seva acumulació o dispersió són algunes de les
experimentacions que Ortega porta a terme amb tot tipus d’objectes de la vida quotidiana per integrar-los a
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les seves impactants creacions, amb clares referències
artístiques als objectes trobats de Marcel Duchamp o les
performances de Chris Burden, així com amb influències
de la cultura popular procedents de la música rock o dels
clàssics de la indústria automobilística i de la fascinació
pels seus sistemes de producció.
....................................................

La fragmentació, la transformació
de la matèria, la seva acumulació
o dispersió són algunes de les experimentacions que Ortega porta a
terme amb tot tipus d’objectes de la
vida quotidiana.

....................................................
A Cosmic Thing, la primera i amb més projecció de
les intervencions de la trilogia, Damián Ortega descompon un Beetle, el reconstrueix peça a peça i el suspèn a
l’espai en una presentació a mig camí entre el diagrama propi d’un manual de mecànica i la museïtzació d’un
esquelet de dinosaure, potser amb referència a un tipus
de tecnologia que havia esdevingut obsoleta i deixava de
fabricar-se en aquell moment. Uns anys més tard, amb
Moby Dick, explora la humanitat, o l’animalitat, del vehicle posant-lo en relació amb personatges de ficció com
Herbie, l’automòbil amb consciència pròpia creat per
la factoria Disney, o la balena blanca que va inspirar la

novel·la de Melville. Al ritme del tema homònim de Led
Zeppelin, l’acció, que repeteix el dia de la inauguració a
l’hangar milanès, esdevé una lluita cos a cos entre l’home
i la màquina antropomòrfica, el primer tiba amb totes
les seves forces de l’extrem d’una corda mentre que, a
l’altre extrem, el segon llisca indomable sobre una capa
de greix. El conjunt es completa amb la pel·lícula Escarabajo plantejada com un ritual de retorn als orígens del
cotxe que l’artista havia heretat del seu pare. En arribar a
Puebla, un dels darrers llocs on el model va ser produït,
és enterrat del revés com si, fent honor al seu nom, d’un
insecte moribund es tractés.
A la mostra «Casino», comissariada pel també director de l’equipament Vicente Todolí, conflueixen tot tipus d’explosions i implosions que ofereixen una àmplia
perspectiva de la trajectòria d’Ortega des dels anys 90
fins a l’actualitat, sense perdre de vista el fort vincle que
uneix l’artista a la seva terra natal i als grans noms de la
il·lustració mexicana, com el caricaturista Manuel Ahumada, una vinyeta del qual inspira l’escultura de petit format Prometeo, o el muralista Diego Rivera, a qui dedica
la instal·lació Controler of the Universe en homenatge al
seu controvertit mural El hombre controlador del universo.
....................................................
Vista de la mostra a Hangar Bicocca, 2015.
Fotografia: Joan Ramon Salvadó.

EXPOSICIONS		
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MIGUEL TRILLO.
«TRAJECTES»
// LLUÍS CILVETI
....................................................
Fundació Fòrum Tarragona – Pantalla de la Tabacalera.
El Teler de Llum. Del 26 de juny al 4 d’octubre de 2015.
eltelerdellum.tarragona.cat
....................................................
L’exposició de Miguel Trillo ens mostra un recorregut de
l’estètica juvenil d’arreu del món dels últims 50 anys.
L’artista utilitza la fotografia per retratar la societat juvenil
que l’envolta; realitza, així, una documentació de l’estètica
dels habitants de la ciutat i de les tribus urbanes.
A «Trajectes» es mostren imatges de la seva llarga trajectòria, que s’inicià a finals dels anys 70 a Madrid, tot just
entrada la democràcia. Hi podem trobar des d’imatges de
la movida madrileña, època en què la joventut del país
anava consolidant i absorbint a corre-cuita unes noves
estètiques d’arreu del món, vetades uns anys abans per

la dictadura política, cultural i informativa, fins a imatges
de les noves tribus urbanes d’arreu del món, des del Marroc, la costa oest dels Estats Units o el Vietnam.
El treball de Trillo és una documentació de la joventut,
una exposició de l’estètica de la tribu, un camí a la recerca de la identitat personal i la ubicació en el grup o la
comunitat. La mirada atenta de les imatges de la mostra
obliga a fixar-nos en els detalls dels models, la roba, els
complements, els tatuatges, els pentinats, els missatges
i grafismes de les samarretes, i aconsegueix ubicar i contextualitzar la transformació estètica contemporània.
La pauta clara, directa, de lectura senzilla és treballada a través dels retrats, les imatges franques, i sense
cap artefacte fotogràfic: ni flash, ni trípode, sols la seva
càmera.
Els retrats són fets sempre amb el consentiment del protagonista i sempre dintre d’un espai que té una connexió
amb el personatge, i es materialitzen d’una forma molt
natural i intuïtiva, amb enquadraments clàssics que en

faciliten la lectura. D’aquesta manera realitza un catàleg
il·lustrat d’una gran part de la societat contemporània;
cercant un paral·lelisme conceptual, les imatges de
Trillo ens transporten a l’obra de «L’home del segle xx»
d’August Sander, que als anys 30 del segle passat va
catalogar minuciosament la societat urbana alemanya.
....................................................
Vista de la mostra a la Fundació Forvm.
Fotografia: Lluís Cilveti.

EUFÒNIC, A LA PLATJA
DELS MONS INACABABLES
// ANNA ZAERA
....................................................
IV Festival Eufònic. Sant Carles de la Ràpita-Amposta.
Del 3 al 6 de setembre de 2015. Eufònic urbà a Arts Santa
Mònica. Barcelona. De l’11 al 13 de desembre de 2015.
eufonic.net
....................................................
Conquerir espais no seria una bona manera d’expressar-ho.
Més aviat podríem parlar de reinterpretar-los, de llegir-los
de manera diferent, de convertir-los en territoris de joc. Com
va dir l’escriptor indi Tagore: «A la platja dels mons inacabables, els nens juguen.» I això és el Festival d’Arts Sonores i
Visuals de les Terres de l’Ebre, l’Eufònic. Els brolls d’aigua

dels Ullals de Baltasar, que van acollir l’actuació d’Amatria,
va ser un dels escenaris més exuberants d’enguany. Però el
Mercat Vell de la Ràpita, un espai en desús, annex abandonat del mercat municipal, va convertir-se en l’exemple més
clar d’aquesta habilitat de l’Eufònic per transformar espais
quotidians en escenaris poètics. De la mateixa manera ho
va fer la improvisada pista de patinatge rapitenca que va
aconseguir en una tarda el caliu d’un teatre nocturn per
acollir l’explosió teatral de Montgomery Experience.
Més enllà de les propostes artístiques, l’Eufònic segueix
seduint pel seu concepte de festival. La sofisticació urbana i
la familiaritat del poble conviuen amb habilitat. «L’Eufònic és
un festival orgànic», diu l’Alba G. Corral, responsable dels
audiovisuals i mà dreta de Vicent Fibla, director del festival.
A la manera dels seus audiovisuals, l’Eufònic és una tija que

va creixent cap amunt a poc a poc, al mateix temps que les
arrels s’estenen en horitzontal buscant nutrients en la terra
mateixa. «Això no és el Sonar, ni ho serà mai», diu Corral.
L’Eufònic 2015 va ser un festival que també van poder
viure els que no hi eren. El relat sobre allò que passava va ser
retransmès per la realitzadora Zoraida Rosselló a través de
Twitter, proposant una crònica audiovisual col·laboradora
que servia per ampliar l’impacte d’allò que estava passant
en la realitat. El rastre del festival, per tant, no tan sols segueix a la memòria, sinó també a la xarxa, com una estela que s’allargarà fins que les segadores tornin a sortir als
camps del Delta, el setembre vinent.
...................................................
Vistes del festival. Fotografies: Caribe.
...................................................

INICIATIVA
«RESET.
ESTRATÈGIES PER REFORMULAR
LA TRAJECTÒRIA DE L’ARTISTA»
// JORDI MARTORELL
....................................................
Galeria silvestre. Tarragona. Del 18 al 29 de juliol 2015.
Sala Àmbits. Cambrils. De l’1 al 23 d’octubre de 2015.
facebook.com/1Reset
....................................................
Artistes: Àlvar Calvet, Alba Sotorra, Alfred Porres, Patrícia Carles, Josep Cerdà, Lídia Porcar, Rufino Mesa, Ester
Ferrando, David Curto i Mariona Moncunill. Exposició comissariada pels estudiants del curs de comissariat de la
URV: Magda Guillén, Màrius Domingo, Pau López, Elena
Martí, Jaume Vidal i Eva Jolis. Amb la tutoria de Cèlia del
Diego, i coordinada per Antoni Salcedo i l’Aula d’Art URV.
....................................................
«Reset», de l’anglès ‘reposar o reiniciar’. S’anomena «reset» a reposar o reiniciar les condicions inicials d’un sistema. Habitualment, hi ha un mecanisme que serveix per
restablir-les manualment.
L’agost del 2007, els bancs centrals van haver
d’intervenir per injectar liquiditat al sistema financer. El
sistema havia fet fallida. «Reset». Voleu apagar el sistema? Alguns programes no responen. Si forceu l’apagada

perdreu els arxius que no hàgiu guardat. Potser d’altres
també. Poseu-vos en contacte amb el nostre servei tècnic. Les nostres línies estan ocupades. Sí a tot. Acceptar.
Acceptar. Acceptar. Acceptar.
No hi havia còpies de seguretat per al sistema cultural
ni per a la fràgil estructura del mercat de l’art. I l’art i la
cultura, després de dècades de progressiu menyspreu,
van ser sacrificats a l’altar de l’austeritat i la productivitat.
Calia prescindir-ne per garantir la societat del benestar.
Benestar, «reset».
A «Reset» se’ns proposa un interessant exercici
intel·lectual, artístic i expositiu. Sis estudiants de comissariat presenten l’obra de deu artistes als quals es demana de reflexionar amb els seus dispositius audiovisuals
sobre el concepte de «reset», reinici, restabliment, arran
....................................................

de la crisi. De la crisi del sistema econòmic i social i de la
crisi del sector artístic, de la pràctica artística, de la funció
de l’artista. I les obres salten d’un àmbit a l’altre, d’allò
íntim a allò social, a allò artístic. S’exposen a la visió de
la catàstrofe per sensibilitzar-se o insensibilitzar-se, per
assimilar i per respondre. Es recreen en els fragments, en
les restes. Aïllen i recomposen. Simulen l’accident, per interioritzar-lo, per comprendre’l. Fan èmfasi en la pèrdua o
en el dol, o se centren en l’esperança o en l’autoafirmació
o en la resistència. Parlen de mi, de tu, d’ells i d’elles, dels
altres i d’allò, cercant un centre: la zona zero.
A «Reset» no hi aneu a cercar bellesa. La bellesa no és
un paràmetre rellevant. Les obres ens mostren deu creadors obrint-se pas a les palpentes, emergint de la confusió. La bellesa hi és en forma de funcional austeritat.
L’abundant presència de baixa tecnologia, de tecnologia
casolana, no genera cap mena d’espectacle, és al servei
de l’economia comunicativa i cerca la complicitat dels codis i dels llenguatges més familiars.
....................................................
Vistes de l’exposició a la Galeria silvestre de Tarragona i a la
Sala Àmbits de Cambrils. Comissaris i artistes de la mostra.
Fotografies: Eva Jolis, Nuri Mariné i Àlvar Calvet.
....................................................
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